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Zadeva: Pobuda za sprejem dopolnitev Poslovnika Državnega sveta
Na podlagi 66. in 98. člena Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08,
73/09, 101/10, 6/14 in 26/15) dajem pobudo za dopolnitev Poslovnika državnega
sveta z novim 33.a členom, ki ureja izvedbo sej Državnega sveta na daljavo.

Milan Ozimič, l. r.

Priloga:
- Predlog dopolnitve Poslovnika Državnega sveta

PREDLOG DOPOLNITVE POSLOVNIKA DRŽAVNEGA SVETA
BESEDILO ČLENOV
1. člen
V Poslovniku Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14 in 26/15) se za
obstoječim 33. členom doda nov 33.a člen, ki se glasi:
»33.a člen
(1) V primeru naravnih in drugih hujših nesreč, večjih epidemij ali podobnih izrednih
okoliščin (v nadaljevanju: izredne okoliščine), ko seje državnega sveta ni mogoče izvesti z
osebno navzočnostjo državnih svetnikov brez tveganja za njihovo zdravje in varnost oziroma
kadar je to nujno potrebno, ker je odločitev treba sprejeti v krajšem času, kot pa je mogoče
sklicati sejo državnega sveta, lahko predsednik državnega sveta po posvetovanju s
kolegijem, na sejo katerega so vabljeni tudi predsedniki komisij, skliče sejo na daljavo.
(2) Seja na daljavo je seja, na kateri vsi državni svetniki ali del državnih svetnikov sodeluje
izven sedeža državnega sveta s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije, ki
omogoča razpravo in glasovanje na daljavo.
(3) Seja na daljavo se izvede z uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije, ki
omogoča prenos slike in zvoka ali samo zvoka v takšni kvaliteti, da je mogoče brez vsakega
dvoma ugotoviti identiteto državnega svetnika, ki na seji sodeluje izven sedeža državnega
sveta.
(4) Odločitev o tem, ali bo sodeloval na seji izven sedeža državnega sveta, sporoči državni
svetnik v roku, ki ga določi predsednik državnega sveta po posvetovanju s kolegijem, na sejo
katerega so vabljeni tudi predsedniki komisij, pri odločitvi o izvedbi seje na daljavo. Če
državni svetnik na seji sodeluje izven sedeža državnega sveta, mora zagotoviti, da je
njegova komunikacijska naprava povezana v omrežje, ki omogoča prenos slike in zvoka ali
samo zvoka.
(5) Pri ugotavljanju sklepčnosti se za prisotne štejejo državni svetniki, ki so osebno prisotni
na seji na sedežu državnega sveta in državni svetniki, ki na seji sodelujejo z uporabo
informacijsko-komunikacijske tehnologije.
(6) Državni svetniki, praviloma glasujejo na podlagi poimenskega klicanja državnih svetnikov,
ki ga opravi predsedujoči.
(7) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo za seje kolegija, interesnih skupin, komisij in
drugih delovnih teles na daljavo.«.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Spremembe Poslovnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
K 1. členu
Predlagana dopolnitev Poslovnika Državnega sveta je odziv na trenutne razmere v državi v
času epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19). Njen bistveni namen je
državnemu svetu omogočiti nemoteno in formalno pravno delovanje tudi v primeru, če se
državni svetniki v času izrednih okoliščin ne bi mogli osebno sestajati na sejah Državnega
sveta in njegovih delovnih telesih.
Z novim 33.a členom, ki se ga uvrsti za določbami Poslovnika Državnega sveta, ki določajo
sklic in izvedbo korespondenčnih ter sklic izrednih in rednih sej državnega sveta, se določa
izvedbo sej na daljavo s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije. Vsebina sledi
vsebini Sklepa o načinu dela državnega sveta v času epidemije nalezljive bolezni SARSCoV-2 (COVID-19), ki ga je Državni svet sprejel na 11. izredni (2. korespondenčni seji), ki je
potekala od petka, 27. marca 2020, od 14. ure do ponedeljka, 30. marca 2020, do 14. ure in
trenutni praksi.
Predlog dopolnitve poslovnika daje ustrezno pravno podlago za delovanje Državnega sveta v
izrednih ali oteženih razmerah in sledi vzoru Državnega zbora in Ustavnega sodišča, ki sta
prav tako dopolnila določbe svojih poslovnikov z določbami, ki omogočajo izvedbo sej na
daljavo.
K 2. členu
Člen določa začetek veljavnosti Poslovnika Državnega sveta.

